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CAMPANHA SALARIAL 2021-2022

Convocamos todos 
os trabalhadores 
das Pequenas e 

Médias empresas de 
Timóteo e Cel Fabricia-
no  para participarem 
da assembleia na pró-
xima quarta-feira, dia 
01/09/2021 nos horários 
conforme publicado nesta 
edição, para delibera-
rem sobre a montagem 
e aprovação da Pauta de 
Reivindicações visando o 
processo negocial para 
renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho 
2021/2022.

Como todos já sabem 
a Campanha Salarial é 
época de buscarmos os 

nossos direitos e interesses. Para isso, 
todos os trabalhadores precisam partici-
par da campanha. 

A omissão está descartada!
A nossa data base é novembro. Não 

podemos desperdiçar tempo. 
A hora é essa! Participe!

PROTOCOLO DE 
SEGURANÇA - COVID-19
O Sindicato Metasita está cumprindo 
todas exigências dos Decretos Estadual 
e Municipal para a realização das 
assembleias.
Solicitamos que todos os companheiros, 
deverão estar de máscaras, manter o 
distanciamento, usar álcool gel.

ENTREGA DA PAUTA
Temos até o dia 15/09/2021 para 
entregar a Pauta para as empresas.

qUARTA-fEIRA, 
DIA: 01/09/2021 

ASSEMBLEIA 
para os trabalhadores das Pequenas e Médias 

empresas de Timóteo e Cel Fabriciano
Decidirem sobre 

a Pauta de 
Reivindicações

da Campanha Salarial 
2021-2022

SEDE DO METASITA
AUDITORIO

15H30 E 17H30

ESCOLA HAIDEE DE SOUSA
LIMOEIRO/TIMÓTEO

17H30

SUBSEDE fABRICIANO
AV. MAGALHAES PINTO, 1261 

GEOVANNINI - CEL. fABRICIANO

17H30

LOCAIS E 
HORÁRIOS
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Abaixo-assinado não cumpre o que 
determina o Estatuto do Metasita

No dia 
11/08/2021,os 
diretores do Me-

tasita, Srs. Amantino de 
Souza Freitas, Antônio 
Marcos Martins, Cláudio 
Pinto, Jair Mateus Go-
mes, Joel Júlio da Costa, 
Luiz Carlos Ramos, 
Márcio Marques Vieira, 
Vicente de Paula Oliveira 
Carvalho e Welington 
Alexandre Assis Altera 
protocolaram um reque-
rimento para convocação 
de Assembleia Geral 
Extraordinária.

Porém, o abaixo assi-
nado NÃO atende às 
disposições do Estatuto 
Social do METASITA, 
contendo vícios formais 
e materiais que impedem 
o seu deferimento.

Os diretores citados 
informaram que o reque-
rimento tem o apoio de 
570 sócios quites e de 
09 membros do Conselho 

Deliberativo da entidade.
Porém, o quadro social 
do METASITA é com-
posto por 5.275 sócios 
quites com a entidade, 
e o seu Conselho Deli-
berativo é composto por 
39 membros, conforme 
disposto nos artigos 
24,  26 e 27 do Estatuto 
Social. Para o exercício 
do mandato vigente 35 
diretores tomaram posse 
em 01/07/2019. Destes, 
01 diretor faleceu, e 01 
diretor está expulso. 
Restando portanto, 33 
diretores.

Desta forma, o requeri-
mento NÃO tem o ne-
cessário apoio de 15% 
dos sócios quites, que 
corresponde a 734, nem 
o apoio de 30% dos 
membros do Conselho 
Deliberativo da entida-
de, quer considerando o 
número total de membros 
39 ou apenas aqueles 
que tomaram posse, ou 

ainda a composição atual 
da direção 33 membros, 
que correspondem a 
11,7, 10,5, e 9,9 respec-
tivamente. 

Ainda, após a confe-
rência das assinaturas 
identificou-se que,em 
conformidade com o 
Artigo 12 do Estatuto 
social no seu Inciso IV, 
além de respeitar os per-
centuais descritos deve-
se conter nome legível, 
registro, empresa, área 
de trabalho e assinatura. 
No abaixo-assinado há 
60 nomes incompletos, 
na sua grande maioria 
faltando o número de 
registro do sócio; há 16 
nomes ilegíveis, e ainda, 
há alguns trabalhado-
res que não sócios do 

Metasita. 
 

A verificação da regula-
ridade de sócios, seria 
desnecessária, haja vista 
que as assinaturas são 
inferiores ao mínimo 
exigido estatutariamen-
te. Entretanto, com o 
intuito de maior transpa-
rência e lisura, decidiu-
se por fazer a verificação 
completa.

Portanto,  NÃO foram 
atendidas as disposições 
constantes no art. 12, 
inciso IV, do Estatuto 
Social.

Em cumprimento ao que 
determina o Estatuto do 
Sindidato, NÃO haverá 
a convocação de Assem-
bleia Geral Extraordiná-
ria, conforme solicitado.

FACILITA 
CRED

*Antecipação do 
FGTS;
*5 anos do Saque de 
Aniversário;
*Liberação em até 
24 horas;
*Tudo digital.

Informações: 
31.99512-0304
31.98929-7379

SALA 37 METASITA


